Media Graficas Nyhetsbrev nr 3 – 2011
Sommaren är nu till ända och förhoppningsvis har de flesta av oss haft en lång, skön och minnesvärd
semesterledighet, nu stundar hårt arbete i en tuff och föränderlig bransch.
I augusti skickade GFF ut en konjunkturlägesrapport där man skrev att ”trots oron i världen finns
framtidstron bland de svenska kunderna kvar. Den underliggande efterfrågan på kundernas
erbjudande är fortsatt stark och förhoppningsvis kommer produktionen av tryck därför inte att falla
dramatiskt i ett makroekonomiskt värsta-scenario”. Många företag trodde på en oförändrad eller
ökad produktion framöver, Priserna beräknas gå upp något men det kan snabbt ändra sig, om
efterfrågan minskas kommer prispressen att öka. Organisationen Svenskt Näringsliv kom i dagarna
ut med en dyster framtidsutsikt. Personligen upplever jag en försiktig optimism och hjulen rullar på
bra ute hos många företag. Konkurser har det varit ganska tyst om ett tag men det sker hela tiden
sammanslagningar och rationaliseringar ute bland företagen.
Passa på att delta i GMf:s mötesverksamhet och Ledarnas kurser och seminarier i höst. Ledarna har
alltid ett bra utbud på kostnadsfria kurser, gå in på GMf:s och Ledarnas hemsida,
www.gmf.ledarna.se resp. www.ledarna.se, och se om något passar just dig! Om du glömt dina
inloggningsuppgifter till Ledarnas hemsida är det bara att kontakta Ledarna så att du får ett nytt. Ett
axplock ur kursfloran: ”Rekrytera rätt”, ”Regnbågschefen”, ”Coaching”, ”Förändringskompetent
ledarskap”, Första chefsuppdraget”, Din ekonomiska trygghet” m.m. Ta chansen att vidga dina
kunskaper samt knyta nya kontakter, det lönar sig!
Grafiska Miljörådet bjuder in till halvdagsseminarium om belastningsergonomi och stress på 4 orter i
höst, kontakta Carina Gisler på GFF, 08-762 68 24, om du är intresserad. Du bör skynda dig då vissa
seminarier ligger nära i tiden.
Avtalsförhandlingarna har just börjat och ser ut att bli spännande. Jag och Tommy Öhlund, Bold
Printing, deltog nyligen i en utbildnings- och uppstartsaktivitet i Stockholm där representanter för
Ledarnas samtliga föreningar deltog.
I slutet av augusti deltog undertecknad och Lars-Erik Karlsson, förbundsstyrelsen, i nordiska
samarbetskommitténs årliga möte, denna gång i Oslo. 2 representanter ifrån vardera Sverige,
Finland och Norge träffas 1 gång/år för att utbyta erfarenheter av fackligt arbete, händelseutveckling
inom den grafiska branschen, teknikutveckling, sysselsättning, samhällsutveckling m.m.
Förhållandena i de olika länderna är ganska lika men skiljer sig ändå på flera områden, framför allt
beträffande strukturomvandling och arbetslöshet. Vi fick också förmånen att besöka ett
arkoffsettryckeri i Oslo, RK Grafisk AS. Vi bodde ganska nära regeringskvarteren där sprängattentatet
skedde och hade möjlighet att besöka dessa för att bevittna förödelsen. Det var helt uppenbart vilken
enorm chock detta var för våra norska vänner och vi känner stort deltagande i det norska folkets
sorg.
Har du något ämne du vill ta upp, eller som du tycker förbundsstyrelsen skall ta upp, går det alldeles
utmärkt att maila någon i förbundsstyrelsen, gå in på GMf:s hemsida där våra kontaktuppgifter finns.
Förbundsstyrelsen efterlyser kandidater till titeln ”Årets GMf:are”, det skall vara en medlem som
utmärkt sig på något sätt och är värd lite extra uppmuntran och synliggörande. Förslag och
motivering lämnas till någon i förbundsstyrelsen, helst via e-post!
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